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Stimată Doamnă Preşedinte, 

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru avizul său privind 
propunerea de regulament de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale şi inovare socială (PSCl) [COM(2011) 609 final]. 

Comisia ia notă de sugestia dumneavoastră de a avea în vedere o realocare a resurselor 
bugetare din cadrul axei Progress în favoarea axei Microfinanţare. Comisia consideră că nu 
este de dorit ca bugetul alocat axei Microfinanţare să fie majorat în detrimentul axei 
Progress, ţinând seama de rolul important pe care PSCI - şi în special axa Progress a 
acestuia trebuie să îl joace, fiind singurul instrument orizontal la nivelul UE în domeniul 
ocupării forţei de muncă şi al incluziunii sociale. Mai mult, axa Progress va include un nou 
instrument pentru promovarea experimentării sociale (17 % din bugetul total al PSCl), 
pentru testarea şi evaluarea rezultatelor obţinute, în vederea aplicării acestora pe scară 
largă, beneficiind de o finanţare mai mare acordată din FSE. 

De asemenea, Comisia se aşteaptă ca bugetul alocat axei Microfinanţare, astfel cum a fost 
propus în cadrul PSCJ, să fie suficient, în special având în vedere gradul de maturitate a 
pieţei care trebuie îmbunătăţit în continuare. Cu toate acestea, statele membre sunt libere şi 
încurajate să utilizeze o parte a resurselor lor provenind din FSE pentru crearea de 
instrumente financiare, inclusiv pentru micro finanţare. Pentru a beneficia de experienţa şi 
know-how-ul acumulate la nivel european, autorităţile de management pot stabili 
compartimente separate în cadrul fondului, care urmează să fie instituite pentru punerea în 
aplicare a axei Microfinanţare din cadrul PSCI Axa Microfinanţare poate fi, de asemenea, 
utilizată pentru a atrage finanţare suplimentară din partea Băncii Europene de Investiţii şi a 
altor instituţii financiare internaţionale. 

Sper ca aceste explicaţii să contribuie la clarificarea preocupărilor exprimate în avizul 
dumneavoastră şi aştept cu interes continuarea dialogului politic cu Camera Deputaţilor. 

Cu deosebită consideraţie, 
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